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Reising av namnesak 2015/4 - 5 gardsnamn - Vik kommune 

 

I samband med adresseringsprosjektet i Vik kommune, sende kommunen 1. april i år vedtak for 112 

adressenamn til Kartverket for registrering i Sentralt stadnamnregister (SSR). I fire av adressenamna har det 

vist seg at primærnamna dei er avleidde av har fleire ulike skrivemåtar, utan at det er klart kva for ein 

skrivemåte som er å føretrekkja. Kartverket reiser difor namnesak for å å avklara skrivemåten av dei aktuelle 

namna. 

 

Kartverket sender med dette saka til lokal høyring i kommunen, jf. § 5 i lov om stadnamn. Saka gjeld desse 

gardsnamna: 

 Ålrek / Alrek (gnr. 75). Båe skrivemåtane står i dag som godkjende i SSR 

 Borlaug Indre / Bårlog / Inste Bårlog / Indre Bårlog (gnr. 157). Alle skrivemåtane har godkjent-status 

i SSR 

 Borlaug / Ytre Bårlog / Ytste Bårlog (gnr. 158). Alle skrivemåtane står som godkjende i SSR 

 Breili / Breidlid / Breidli / Breilid (gnr. 144). Dei tri fyrste skrivemåtane står som godkjende i SSR, 

medan Breilid står som føreslegen skrivemåte 

 Grundland / Grundeland (gnr./bnr. 137). Båe skrivemåtane er godkjende i SSR 

 

Saka omfattar i tillegg dei avleidde namna Ålrekneset/Alreknes, Ålrekestølen, Borlaug Indre (namn på bru), 

Borlaugneset, Breilidbakken og namnegardsnamnet Borlaug/Bårlog som fellesnemning på Indre og Ytre 

Borlaug/Bårlog. 

 

Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av gards- og bruksnamn og naturnamn. Fylket har 

vedtaksmynde for fylkeskommunale anlegg. Det gjeld brunamnet Indre Borlaug i denne saka, sidan brua er 

ein del av fylkesveg 182. Før det vert gjort vedtak, har kommunen rett til å uttala seg. Eigarar og festarar har 

rett til å uttala seg om saker som gjeld bruksnamnet deira, og lokale organisasjonar har rett til å uttala seg om 

skrivemåten av namn som dei har serleg tilknyting til.  

 

Vedtaka for gardsnamna vert òg retningsgjevande for skrivemåten av bruksnamn som er identiske med 

gardsnamnet, og bruksnamn der gardsnamnet går inn som ein del av namnet, jf. § 8 i lov om stadnamn. Saker 

som soleis gjeld bruksnamn, skal eigaren eller festaren få tilsende direkte av kommunen. Det går fram 

av matrikkelen kva bruk dette gjeld. (Ver merksam på at bruk 4 under bruk 139 òg er registrert med namnet 

Grundeland i matrikkelen.) 

 

Etter lov om stadnamn § 4 er hovudregelen å ta utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen og fylgja 

gjeldande rettskrivingsprinsipp når ein skal normera stadnamn. Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt 

vera retningsgjevande for skrivemåten av same namnet i andre funksjonar, t.d. for adressenamn som er like 

eller avleidde av naturnamnet, jf. § 4 andre ledd. Kommunen må difor setja dei avleidde adressenamna som er 
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involverte her på vent til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnamna, og ta omsyn til den vedtekne 

skrivemåten av primærnamna når dei skal gjera vedtak om adressenamna. 

 

Det er kommunen som har ansvaret for å kunngjera at namnesaka er reist, og for å henta inn og samordna dei 

lokale høyringsfråsegnene. Kommunen sender dei til Stadnamntenesta for Vestlandet, Språkrådet, Postboks 

8107 Dep, 0032 Oslo, med kopi til Kartverket. Stadnamntenesta vil so gje endeleg tilråding til Kartverket. 

Ordinær høyringsfrist for kommunen er 2 månader frå dei får dette brevet. 

 

 

Venleg helsing 

 

 

Erlend Trones 

namneansvarleg 

 

 

 

 

Kopi: Stadnamntenesta på Vestlandet 

 

  

 

 

 


